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1.2.2016 B8-0150/1 

Alteração  1 

Beatrix von Storch 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução B8-0150/2016 

S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Nova Estratégia para a Igualdade dos Géneros e os Direitos da Mulher pós -2015 

Proposta de resolução 

Considerando F-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  F-A. Considerando que não devem ser 

adotadas quaisquer propostas legislativas 

adicionais enquanto a legislação e os 

instrumentos políticos existentes da UE 

não tiverem sido integralmente 

transpostos, aplicados e avaliados; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/2 

Alteração  2 

Beatrix von Storch 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução B8-0150/2016 

S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Nova Estratégia para a Igualdade dos Géneros e os Direitos da Mulher pós -2015 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Considera lamentável que o Programa 

de Trabalho da Comissão para 2016, 

publicado em novembro de 2015, não faça 

qualquer referência específica à 

Estratégia da UE para a igualdade dos 

géneros pós-2015; lamenta o facto de, em 

3 de dezembro de 2015, a Comissão ter 

publicado simplesmente um documento de 

trabalho intitulado «Compromisso 

Estratégico para a Igualdade de Género, 

2016-2019», apresentando, assim, um 

documento interno desgraduado, para 

além de restringir o período de execução 

das suas ações; 

Suprimido 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/3 

Alteração  3 

Beatrix von Storch 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução B8-0150/2016 

S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Nova Estratégia para a Igualdade dos Géneros e os Direitos da Mulher pós -2015 

Proposta de resolução 

N.º 3-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  3-A. Reconhece que os cinco domínios de 

ação prioritários identificados na 

Estratégia da Comissão para a igualdade 

de oportunidades entre homens e 

mulheres para o período 2010-2015 

continuam a ser prioridades válidas para 

o mandato da Comissão Juncker 

(2014-2019); reconhece ainda que a 

Comissão publicou um documento de 

trabalho com 40 páginas, no qual 

apresenta o seu «Compromisso 

Estratégico para a Igualdade de Género, 

2016-2019»;  

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/4 

Alteração  4 

Beatrix von Storch 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução B8-0150/2016 

S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Nova Estratégia para a Igualdade dos Géneros e os Direitos da Mulher pós -2015 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Insta a Comissão a dar seguimento aos 

resultados da consulta pública e das 

posições do Parlamento e do Conselho 

mediante a adoção imediata de uma 

comunicação sobre uma nova Estratégia 

para a Igualdade dos Géneros e os Direitos 

das Mulheres 2016-2020, que aborde as 

questões da igualdade de género nos 

domínios da violência contra as mulheres, 

tempo de trabalho, tomada de decisões, 

saúde, educação, meios de comunicação 

social e relações externas, e que esteja em 

consonância com a agenda internacional, 

a saber, o documento final «Pequim +20» 

de 2015 e o novo quadro para a 

"Igualdade de género e a emancipação 

das mulheres: transformar a vida das 

raparigas e mulheres através das relações 

externas da UE (2016-2020)»; solicita à 

Comissão que proponha iniciativas 

legislativas no seu Programa de Trabalho 

tendo em vista a eliminação das 

desigualdades remanescentes entre as 

mulheres e os homens na UE;  

5. Insta a Comissão a dar seguimento aos 

resultados da consulta pública e das 

posições do Parlamento e do Conselho 

mediante a adoção de uma comunicação 

sobre uma nova Estratégia para a Igualdade 

dos Géneros e os Direitos das Mulheres 

2016-2020;  

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/5 

Alteração  5 

Beatrix von Storch 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução B8-0150/2016 

S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Nova Estratégia para a Igualdade dos Géneros e os Direitos da Mulher pós -2015 

Proposta de resolução 

N.º 6-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  6-A. Insiste na necessidade de colocar a 

tónica sobre a não aplicação da legislação 

em vigor nos Estados-Membros antes de 

considerar a necessidade de apresentar 

novas propostas legislativas e 

instrumentos políticos no domínio da 

igualdade de género, em conformidade 

com as normas aplicáveis no âmbito do 

compromisso assumido pela Comissão de 

«legislar melhor»; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/6 

Alteração  6 

Beatrix von Storch 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução B8-0150/2016 

S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Nova Estratégia para a Igualdade dos Géneros e os Direitos da Mulher pós -2015 

Proposta de resolução 

N.º 6-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  6-B. Recorda que a aplicação da 

legislação e dos instrumentos políticos da 

UE deve respeitar os princípios da 

subsidiariedade e do «valor 

acrescentado», que nem sempre são 

necessárias normas uniformes para o 

funcionamento prático e competitivo do 

mercado interno e que a Comissão deve 

tomar em consideração os encargos 

administrativos decorrentes das suas 

propostas legislativas, bem como os 

diferentes contextos e práticas culturais 

existentes nos vários Estados-Membros; 

Or. en 

 

 


